Navodilo za uporabo

BORVAZELIN

30 mg/g mazilo
borova kislina

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas
pomembne podatke!
•P
 ri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika
ali farmacevta.
•N
 avodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
•P
 osvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
•Č
 e opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.
Glejte poglavje 4.
•Č
 e se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 1 do 2 tednih, se posvetujte
z zdravnikom.
Kaj vsebuje navodilo
1. Kaj je zdravilo MariDERM Borvazelin in za
kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili
zdravilo MariDERM Borvazelin
3. Kako uporabljati zdravilo MariDERM
Borvazelin
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila MariDERM Borvazelin
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije
1. KAJ JE ZDRAVILO MARIDERM
BORVAZELIN IN ZA KAJ GA
UPORABLJAMO
Zdravilo MariDERM Borvazelin vsebuje borovo
kislino v mazilni podlagi. Borova kislina deluje
protiglivično in protibakterijsko.
Zdravilo MariDERM Borvazelin uporabljamo
za zdravljenje glivičnih obolenj kože, ki jih
spremljata blaga rdečina in suho luščenje
povrhnjice. Uporabljamo ga lahko tudi za
zdravljenje blažjih oblik ekcemov in drugih
blažjih vnetij kože.
Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne
izboljšajo v 1 do 2 tednih, se posvetujte
z zdravnikom.
2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE
UPORABILI ZDRAVILO MARIDERM
BORVAZELIN
Ne uporabljajte zdravila MariDERM
Borvazelin:
∙ č e ste alergični na (preobčutljivi za) borovo
kislino ali druge sestavine zdravila (glejte
poglavje 6).
∙ n a ranah, sluznicah ali večjih površinah kože
(večjih od površine 1 do 2 dlani), ker lahko to
privede do kopičenja borove kisline v telesu.
Kopičenje borove kisline v telesu lahko
povzroči toksične učinke (glejte poglavje 4),
∙ p ri dojenčkih in otrocih, mlajših od 3 let.

Opozorila in previdnostni ukrepi
Zdravilo je namenjeno samo za zunanjo
uporabo in ga ne smete zaužiti!
Ob pojavu znakov hujše okužbe kože se morate
posvetovati z zdravnikom.
Pazite, da zdravilo MariDERM Borvazelin
ne pride v stik z očmi ali sluznicami. Če se to
zgodi, izpirajte prizadete dele z veliko količino
mlačne vode. V primeru poškodbe oči poiščite
zdravniško pomoč.

Otroci
Zdravilo MariDERM Borvazelin ni primerno za
uporabo pri dojenčkih in otrocih, mlajših od
3 let.
Druga zdravila in zdravilo MariDERM
Borvazelin
Ni podatkov o medsebojnem delovanju
zdravila MariDERM Borvazelin z drugimi
zdravili.
Na prizadeti del kože sočasno ne nanašajte
tega zdravila in drugih pripravkov za nego ali
zdravljenje kože.
Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete,
ste pred kratkim jemali ali pa boste morda
začeli jemati katero koli drugo zdravilo.
Nosečnost, dojenje in plodnost
Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili
noseči, ali načrtujete zanositev, se posvetujte
z zdravnikom ali s farmacevtom, preden
uporabite to zdravilo.
Ker ni dovolj podatkov o varnosti tega zdravila
med nosečnostjo in dojenjem, uporaba v teh
obdobjih ni priporočljiva. Podatkov o vplivu
zdravila MariDERM Borvazelin na plodnost ni.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in
strojev
Ni znano, da bi zdravilo MariDERM Borvazelin
pri pravilni uporabi vplivalo na sposobnost
vožnje in upravljanja s stroji.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO
MARIDERM BORVAZELIN
Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte
napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika
ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte
z zdravnikom ali s farmacevtom.

Način uporabe in odmerjanje
Odrasli in otroci, starejši od 3 let:
Zdravilo MariDERM Borvazelin nanesite
v tankem sloju na očiščeno in osušeno obolelo
mesto 2-krat dnevno.
Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne
izboljšajo v 1 do 2 tednih, se posvetujte
z zdravnikom.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila
MariDERM Borvazelin, kot bi smeli
Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot
bi smeli, mazilo odstranite s kože z milom in
mlačno vodo.
Podatkov o toksičnih učinkih po prevelikem
odmerjanju tega zdravila ni. Če se po
prevelikem odmerjanju pojavijo neželeni
učinki, se posvetujte z zdravnikom.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo MariDERM
Borvazelin
Če ste pozabili uporabiti zdravilo MariDERM
Borvazelin, ga uporabite, ko bo to mogoče.
Če je že skoraj čas za naslednji odmerek,
pozabljeni odmerek izpustite in mazilo
nanesite ob predvidenem času. Ne nanesite
dvojne količine mazila, če ste pozabili uporabiti
prejšnji odmerek.
Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila,
se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI
Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo
neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh
bolnikih.

teka (anoreksija), motnje menstruacije,
slabokrvnost (anemija), šibkost, zmedenost,
mišični krči (konvulzije).

Poročanje o neželenih učinkih
Če opazite katerega koli izmed neželenih
učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali
s farmacevtom. Posvetuje se tudi, če opazite
neželene učinke, ki niso navedeni v tem
navodilu.
5. S HRANJEVANJE ZDRAVILA MARIDERM
BORVAZELIN

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
Zdravilo shranjujte dobro zaprto pri
temperaturi do 25 °C na suhem mestu.
Shranjujte v originalni ovojnini, zaščiteno pred
svetlobo.
Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu
izteka roka uporabnosti, ki je naveden na
škatli poleg oznake »Uporabno do:« in na tubi
poleg oznake »rok uporabe:«. Rok uporabnosti
zdravila se izteče na zadnji dan navedenega
meseca.
6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE
INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo MariDERM Borvazelin
Učinkovina je borova kislina (Acidum boricum).
1 g mazila vsebuje 30 mg borove kisline.
Pomožni snovi sta beli vazelin in tekoči parafin.
Izgled zdravila in vsebina pakiranja
Zdravilo MariDERM Borvazelin je belo mazilo,
mastnega otipa, brez vonja. Pakirano je v
škatlo s tubo z 20 g mazila.
Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.
MariDERM Borvazelin je galensko zdravilo.
Lekarne Maribor
Minařikova ulica 6
2000 Maribor

V posameznih primerih se lahko pojavijo kožne
preobčutljivostne reakcije ali draženje kože.
Absorpcija borove kisline skozi nepoškodovano
kožo je zanemarljiva. Prehod borove kisline
v telo je večji v primeru zaužitja ali nanosa
na poškodovano kožo in na rane, zlasti če se
nanaša na velike površine.
V literaturi opisani neželeni učinki zaradi
kopičenja borove kisline v telesu so:
dermatitis, izpuščaj, izpadanje las in dlak
(alopecija), slabost, bruhanje, driska, motnje
prebavne funkcije, pomanjkanje ali izguba

Za vse morebitne nadaljnje informacije o
tem zdravilu se lahko obrnete na Službo za
raziskave in razvoj proizvajalca, Minařikova
ulica 6, SI-2000 Maribor;
telefon: 02 450 28 00,
e-pošta: info@mb-lekarne.si.

Datum zadnje revizije besedila:
20. julij 2017

